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اوقات صعبة قادمة

اعلنـت نـادك النتائـج االولية للربـع االول 20١6 بتاريـخ ١2 ابريل. بلغـت ربحية السـهم 0.٣٣ ر.س. )تراجع بنسـبة ٣% 

عـن الربـع المماثـل مـن العام السـابق و28% عـن الربع السـابق( متوفقـة علـى توقعاتنا البالغـة 0.28 ر.س. ومتوسـط 

التوقعـات البالغـة 0.22 ر.س.  علـى الرغـم من توفق االرباح المشـجعة، سـتواجه  الشـركة فـي الربعيـن القادمين تحديا 

خصوصـا إذا اسـتمر ضعـف النمـو في قطـاع منتجات األلبـان والمـواد الغذائية.  مـن المتوقـع ظهور تأثيـر ملحوظ من 

ارتفـاع رسـوم الكهربـاء والماء في األشـهر القادمة.  نسـتمر في التوصية “احتفاظ” بسـعر مسـتهدف 22 ر.س. للسـهم 

عنـد مكـرر ربحيـة متوقع لصافـي ربح العـام 20١6 بمقـدار ١9.٥ مرة.

ايرادات اقل من المتوقع نتيجة تباطؤ نمو مبيعات المواد الغذائية

بلغـت مبيعـات الربـع محـل المراجعـة ٥٣٥ مليـون ر.س. )حـول مسـتوى الربع المماثـل من العـام الماضـي(، أقل من 

توقعاتنـا البالغـة 60١ مليـون ر.س. وعن متوسـط التوقعـات من بلومبـرغ البالغة 6١٧ مليـون ر.س.  تراجعـت مبيعات 

القطـاع الزراعـي بنسـبة ٣4% عن الربع المماثل مـن العام السـابق، التي تمثل تاريخيا نسـبة ١١% من اجمالـي االيرادات.  

ارتفعـت مبيعـات منتجـات االلبـان والمواد الغذائيـة بنسـبة 4.2% عن الربـع المماثل من العام السـابق باقل مـن المتوقع 

بشـكل مفاجـئ، علـى الرغـم من اعـان المراعـي  عن تحقيـق نمو فـي قطاع منتجـات االلبـان والمـواد الغذائية بنسـبة 

١٣% عـن الربع المماثـل من العام السـابق.

تفوق الربح االجمالي نتيجة تحسن الهامش

كنـا قـد توقعنـا ان يبلـغ معدل الهوامـش االجماليـة ٣٥% مقارنة مع المحقق 4٣% مما يشـير الـى ان تأثير ارتفاع اسـعار 

الطاقـة لـم يكـن شـديدا.  سـاهم كل مـن مزيج المنتجـات وتراجـع تكاليف المـواد االوليـة في قـوة الهامش.  بلـغ الربح 

االجمالـي 228 مليـون ر.س. اعلـى مـن توقعاتنـا بنسـبة 8%.  مـع ذلـك، تشـير التقديـرات االوليـة الـى ان االرتفـاع في 

النفقـات العامـة قلصـت فجـوة الربح التشـغيلي عـن تقديراتنا والتـي من المرجـح ان تكون نتيجـة ارتفاع تكلفـة الوقود 

التي دخلـت حيـز التنفيذ فـي يناير.

صافي ربح اعلى من التوقعات ولكن اقل من الربع المماثل من العام الماضي

حقـق صافـي الربـح مفاجئة ايجابيـة بقيمة 2٥ مليـون ر.س. )تراجع بنسـبة ٣% عـن الربـع المماثل من العام السـابق( 

اعلـى مـن توقعاتنـا البالغـة 22 مليـون ر.س. ومـن متوسـط التوقعات البالغـة ١٧ مليـون ر.س.  تشـير النتائـج االولية 

الـى ان التراجـع عن الربع السـابق كان بسـبب ارتفـاع مصاريف التمويـل ومخصصات الـزكاة )التفاصيل غيـر متوفرة(. 

ال وجود ألثر واضح الى االن من ارتفاع اسعار خدمات المرافق

اعلنـت نـادك عـن االثر المباشـر وبعض االثـر غير المباشـر من ارتفاع اسـعار الوقـود وخدمـات المرافق في شـهر يناير 

بقيمـة ٧0 و40 مليـون ر.س. علـى التوالـي.  نعتقد ان األثر المالي الرتفاع أسـعار الطاقة سـيظهر بشـكل اكبر في أشـهر 

الصيـف تزامنـا مـع الربعيـن الثالث والرابـع.  الى جانـب تباطؤ نمـو منتجات االلبـان والمـواد الغذائية، سـوف تتعرض 

صافـي الهوامـش الضعيفـة الى مزيـد من االنكمـاش.   ال زلنا حذرين حيـال نادك التي لن تسـتفيد كثيرا من االسـتثمارات 

السـعودية المصريـة المعلنـة االخيـرة , علـى عكـس بعض المنافسـين لهـا.  التغير فـي رفع الدعـم الحكومي سيسـتمر 

حتـى الغـاء الدعـم على االعـاف للمواشـي المحلية مما يشـكل تحديا مهما.  نسـتمر فـي التوصيـة “احتفاظ”.
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صفحة 2

قسم األبحاث واملشورة

 إطار العمل بالتوصيات

رشاء
 توقع ارتفاع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

احتفاظ

 توقع توافق أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

بيع

 توقع تراجع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال | 9999 ١2٥ 800

www.sfc.sa 
 

سجل تجاري رقم | ١0١02٣۱2١٧

قسم األبحاث واملشورة

صندوق بريد 2٣4٥4

الرياض ١١426

اململكة العربية السعودية

املركز الرئييس – الرياض

research&advisory@fransicapital.com.sa
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صفحة ٣

تم اعداد هذا التقرير من قبل رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال، رشكة اســتثمارية متخصصة لخدمات البنوك االســتثمارية، ادارة األصول، الوساطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عاقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتمد هذا التقرير عــىل املعلومات املتاحة للعموم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمها كمعلومات دقيقــة أو مكتملة، وبالتايل ال يجب االتكال عليها كمعلومات 

متكاملــة أو دقيقة. وعليــه، ال نقدم أو نضمن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول عىل عدالة أو دقة أو اكتمــال أو صحة املعلومات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االســتثمار لطبيعة املستثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليائم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي شــخص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال بشدة أي مستثمر محتمل أن يطلب إرشاد 

قانوني، محاسبي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االســتثمار يف األوراق املالية ومائمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات استثمارية متضمنة يف التقرير 

املخاطر والعوائد املتوقعة.

إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة، بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة، عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يعلق به. قد 

ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة. إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي 

الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير، والتي يمكن أن تتغري دون إشعار. إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية. قيمة األوراق املالية، 

أو الدخل منها، أو أسعارها أو عماتها، يمكن أن ترتفع أو تنخفض. من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل. أيضاً، يمكن أن يخضع 

االســتثمار اىل رسوم عىل االستثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمات اىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية. ال 

يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال. ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه 

خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً. يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام 

مثل هذه القيود. باستام هذا التقرير، يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.

السعودي الفرنيس كابيتال ،رشكة محدودة املسؤولية
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